KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”),
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin, z siedzibą: 09-300
Żuromin Plac Józefa Piłsudskiego 3, woj. Mazowieckie, telefon 23 657 25 58, email: ugimz@zuromin.info
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie
działania Urzędu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, za pomocą adresu e-mail: inspektor@kiodo.pl lub tel. 544 544 006.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procedury konkursowej, następnie w celu zawarcia
i realizacji umowy na wykonanie zadania pod nazwą ”Prowadzenie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć
sportowych oraz turniejów wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom’’.
4. Przetwarzanie odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:
a)wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- art.6, ust.1,lit.c RODO; wynikających
z następujących aktów prawnych: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa o zdrowiu
publicznym, , Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest
Urząd Gminy i Miasta w Żurominie.
b)
realizacja umów zawartych z kontrahentami Administratora lub podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą przed zawarciem umowy - art.6, ust.1,lit.b RODO;
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej- art.6,
ust.1,lit.e RODO
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem np.
w zakresie obsługi IT, usług hostingowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
zwłaszcza ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku
przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub
wycofania zgody.
7. Na warunkach określonych w RODO , w zależności od podstawy przetwarzania, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b)
sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
d)
ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
e)
wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych w Urzędzie Gminy
i Miasta w Żurominie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, ich niepodanie oznaczać będzie brak
możliwości zwarcia umowy lub zrealizowania przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego.
10. Państwa dane co do zasady nie są przekazywane do państw trzecich. Może się zdarzyć, że w nasz dostawca usług
hostingowych wykorzystuje serwery zlokalizowane w Amsterdamie, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Rzymie,
Moskwie, Los Angeles, Nowym Jorku, Sao Paulo, Singapurze, Tokio, Sydney i Johannesburgu. W takim przypadku w
ramach stosowanych regulaminów dostawca zapewnia, że przetwarzanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi
przepisami, z zastosowaniem odpowiednich mechanizmów prawnych na zasadach określonych w rozdziale V
RODO. Oznacza to, że podstawą prawną przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
może być zastosowanie rozwiązania zapewniającego odpowiednie gwarancje dla praw i wolności w postaci
zobowiązania podmiotu, któremu dane osobowe zostaną ujawnione do stosowania postanowień standardowych
klauzul ochrony danych wydanych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tj. decyzja nr 2001/497/WE z dnia 15
czerwca 2001 r. oraz decyzja nr 2004/915/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. w przypadku gdy odbiorca danych jest
odrębnym administratorem lub decyzja nr 2010/87/UE z dnia 5 lutego 2010 r. w przypadku gdy odbiorcą danych
jest podmiot przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu). Treść tych klauzul jest publicznie dostępna
w Internecie w elektronicznej bazie danych aktów prawa Unii Europejskiej EUR-lex.
11. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art.
22 ust 1 i 4 RODO.

